ส า ร บั ญ
ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

4

ค�ำนิยม โดย ไพบูลย์ ปีตะเสน

6

ค�ำน�ำผู้เขียน

8

ฤ ดู ร้ อ น ปี นั้ น

10

บทที่ 1 ราตรีแห่งหังจู

13

บทที่ 2 ดาบแห่งหังจู

45

บทที่ 3 สุราแห่งหังจู

71

บทที่ 4 เรื่องเล่าแห่งหังจูที่ข้าไม่รู้

103

บทที่ 5 ร้านหญิงงาม

137

บทที่ 6 พรรคเรือสราญแห่งหังจู

169

บทที่ 7 เรื่องเล่าแห่งหังจูที่ข้ายังไม่รู้อีกเรื่อง

207

บทที่ 8 จิตใจมนุษย์แห่งหังจู

241

เกี่ยวกับผู้เขียน

276

เกี่ยวกับผู้แปล

278

ฤ ดู ร้ อ น ปี นั้ น

1
รำตรี
แหง
หังจู

ฤดูรอ้ นปีนนั้ ข้าพ�ำนักอยูท่ เี่ มืองหังจู1 ได้เกิดความวุน่ วายขึน้ เหลือคณา
ทีร่ งั แต่พาให้สมองปัน่ ป่วน จิตใจอ่อนล้า ใจหนึง่ ข้าเพียงต้องการไปเพือ่ พักกายใจ
แต่อีกใจหนึ่งข้าเองก็ต้องการพบปะคนรู้จักเพื่อหางานท�ำ
แรกเริม่ นัน้ งานเป็นเพียงปัจจัยหนึง่ ซึง่ ช่วยให้ขา้ ได้มเี งินติดก้นถุง เนือ่ ง
ด้วยงานในหังจูได้ค่าตอบแทนงาม อีกทั้งยังเป็นงานที่ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอัน
ใด ข้าจึงได้ฝังตัวอยู่ที่นี่
หังจู เป็นสถานที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย
ด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามและสตรีกล้าแสดงออกถึงเนื้อถึงตัว
เรือล�ำเลียงข้าวสารเข้าออกไม่ขาดสายระหว่างชอลกัง2 ตอนเหนือกับ
1
2

หังจู หรือที่รู้จักกันในชื่อ หางโจว ในภาษาจีน
ชอลกัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ เจ้อเจียง ในภาษาจีน
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คังโซ3 เขตแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ตลาดเนื้อหมูยุกซีจะมีหมูถูกช�ำแหละสดๆ
มาขายทุกยามเช้า เรือประมงนับสิบๆ ล�ำเหนือน่านน�้ำจะบรรทุกสินค้าทะเลสด
ใหม่มาตลอด ทะเลสาบซอโห4 เองก็มีปลานานาพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ให้จับได้ใน
ทุกฤดูกาล หน้าประตูเมืองใหม่ของชานเมืองตะวันออกปรากฏตลาดผัก ด้านหลัง
เมืองฝั่งตะวันออกที่สะพานฮุโจก็จะพบกับตลาดปลาสด ส่วนที่ชายฝั่งแม่นำ�้ เป็น
ตลาดปู และภายนอกก�ำแพงเมืองทางทิศใต้ที่เส้นทางชอลซอนมีตลาดสมุนไพร
ขนาดใหญ่อันเป็นศูนย์กลางค้าขายสมุนไพรจีนอันดับต้นๆ
ส่วนศูนย์กลางเมืองหลวงนั้นเป็นที่ตั้งของโรงน�้ำชาและร้านสุรา ร้าน
เครื่องประดับและงานฝีมือ หอนางโลมชั้นสูง พร้อมทั้งบ่อนไว้รองรับนักเดินทาง
นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดที่จัดขึ้นทุกๆ สี่วัน สองข้างทางคลาคล�่ำไปด้วยผู้คน
มากมาย นับตั้งแต่พ่อค้าแม่ขายที่ขายสินค้าตั้งแต่หนังแรดไปจนถึงสิ่งของวิเศษ
หายาก คณะนักแสดง หมอดู หมอรักษาโรค ไปจนถึงนักต้มตุ๋น
แค่นี้รึ
มีเรือ่ งราวสารพัดเกิดขึน้ และเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดภายในเมืองหลวงจาก
มุมนี้จรดมุมนั้นราวกับหมากในกระดานที่มีรุกและรับ
หังจู เป็นเมืองทีส่ มบูรณ์พร้อม ไม่มสี งิ่ ใดทีล่ ะทิง้ ได้เว้นเสียแต่อจุ จาระ
และจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้นั้นอยู่ที่ชาวยุทธ์
ดูเหมือนว่าเมืองหังจูแห่งนีจ้ ะขีดเส้นเอาไว้แล้วว่าผูไ้ ม่เอาไหนเท่านัน้ จึง
เป็นชาวยุทธ์ได้ เพราะแม้กระทัง่ ทางเดินในตรอกเปลีย่ วทีน่ า่ เป็นสถานทีอ่ นั ตราย
นัก กลับมีเพียงเจ้าลูกเต่าคนหนึ่งที่เอาแต่หัวเราะเซื่องซึมไร้พิษสง หรือขนาดผู้ที่

3
4

คังโซ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เจียงซู ในภาษาจีน
ซอโห หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซีหู ในภาษาจีน
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เป็นนายทุนปล่อยกู้เมื่อไปทวงหนี้ เพียงแค่ลูกหนี้เล่าเรื่องเศร้าเคล้าน�ำ้ ตา ก็ยอม
กลับออกมาพร้อมกับเงินต้นไร้ดอกอย่างที่เคยตกลงเนื่องจากกลัวคนจะตาย ซ�ำ้
ร้ายแม้แต่กระบี่ยังควงไม่เป็นเสียด้วยซ�ำ้
ในมณฑลฮานัม5 ที่ข้าเคยอาศัยอยู่ มันผู้ใดที่กล้าด่าตน แม้อยู่ไกล
เพียงใด ล�ำบากยากเข็ญเพียงไหนก็จะตามล้างแค้นให้จงได้ แม้ผิดใจกันเพียง
เล็กน้อยก็ถึงขั้นตวัดดาบห�้ำหั่นกัน และจะได้รับการเทิดทูนราวกับวีรบุรุษทันที
เมื่อผู้นั้นควักตับไตไส้พุงฝ่ายตรงข้ามได้ ช่างแตกต่างกับที่นี่ลิบลับ ชาวเมืองที่นี่
แม้แต่โดนตบหน้าก็คงยังแย้มยิ้มได้หน้าตาเฉย
แต่ถึงกระนั้น สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสวรรค์บนดิน
ยิ่งเมืองใหญ่ แหล่งค้าก�ำไรก็ยิ่งมาก
สถานที่ซึ่งเหล่าหัวขโมย โจร นักพนัน นางโลมรวมตัวอยู่มักเป็น
ขุมทรัพย์ชั้นเลิศของกลุ่มคนชั่ว และแทนที่ชาวยุทธ์จะช่วยกันปราบปราม กลับมี
แต่พวกอ่อนหัด เกินเยียวยาส�ำหรับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งกลายเป็นแหล่งรวมพลคน
ชั่วช้าที่เฝ้าดมกลิ่นตั๋วเงินจากทั่วทุกสารทิศ
และในจ�ำนวนคนชั่วเหล่านั้นก็มีมนุษย์ที่นามว่า กูหลง รวมอยู่ด้วย
กูหลง ฉายาจีดาซองหรือดาวกรงเล็บพิฆาต
กูหลง ดาวกรงเล็บพิฆาต เป็นรองหัวหน้าสมาพันธ์พยัคฆ์เหิน หนึ่ง
ในสี่สิบแปดสมาพันธ์ป่าเขียว พรรคมารซึ่งใช้อาวุธประจ�ำตัวเป็นตะขอแปดแฉก
พิฆาต อันผิดกับท่าทางที่โง่เขลาของมัน
การใช้ตะขอนัน้ เกีย่ วเนือ้ มนุษย์ให้ขาดวิน่ ราวกับผักปลาเป็นงานอดิเรก
เพียงหนึ่งเดียวของกูหลง เสียงเหรียญเงินตก เสียงครวญครางของอิสตรี หรือแม้
กระทัง่ เสียงผ้าไหมฉีกขาด ต่างก็มใิ ช่เสียงทีก่ หู ลงชมชอบ มีเพียงเสียงขูดเนือ้ กรีด
5

ฮานัม หรือที่รู้จักกันในชื่อ เหอหนาน ในภาษาจีน
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หนังเท่านั้นต่างหากที่เป็นที่หนึ่ง เพียงเท่านี้ก็บอกเป็นนัยได้ว่า กูหลงเป็นมนุษย์
ซึ่งอันตรายมากเพียงใด
ฉายาจีดาซอง มิได้ตงั้ ขึน้ มาจากความหมายทีแ่ ปลว่า ฉลาดหลักแหลม
เพราะมันมิได้มาจากค�ำว่า ‘จีดา’6 ที่มีความหมายว่า ฉลาดมาก หาก
มาจากค�ำว่า ‘จีดา’ ที่มีความหมายว่า มือมาก
นัน่ จึงเป็นนามอันเกิดจากการทีก่ หู ลงใช้ตะขอฉีกกระชากเนือ้ หนังผูค้ น
ชังกยอง ฉายาดาวฟ้าสังหาร คือ เจ้าสมาพันธ์หรือหัวหน้าใหญ่ผู้ดูแล
สี่สิบแปดสมาพันธ์ป่าเขียว เมื่อเขาเห็นศพที่เกิดจากฝีมือสังหารของกูหลง กลับ
พูดขึ้นมาหน้าตาเฉยราวกับเอ่ยชวนสนทนาทั่วไปว่า ‘ฝีมือฉีกเนื้อมนุษย์เจ้าช่าง
ยอดเยี่ยม นี่เจ้าเคยขุดร่องมาก่อนรึไง ประณีตมาก หรือว่าเจ้ามียี่สิบนิ้วกันแน่’
สี่สิบแปดสมาพันธ์ป่าเขียว
จะผู้กล้าแห่งป่าเขียวหรือผู้คุ้มครองแห่งป่าเขียว แท้จริงแล้วก็คือโจร
ป่าดีๆ นี่เอง พวกมันซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก คอยดักปล้นสะดมของมีค่าจากผู้ที่เดิน
ทางผ่านมา คนอย่างเจ้าพวกนี้จะมีผู้ใดมีสติเหมือนมนุษย์ธรรมดากันบ้างเล่า
วันๆ เอาแต่กินเนื้อสดผักดิบ สูดอากาศบริสุทธิ์ของป่าเขา แท้จริงแล้ว
นั้นก็คือคนเถื่อน คนเหล่านี้จะมีระเบียบแบบแผนชีวิตได้อย่างไรเล่า
ลองจินตนาการดูเอาเสียเถิด โจรผู้ร้ายฆ่าคน ฟันไม่เคยสี น�้ำแทบไม่
เคยได้ชำ� ระกาย โจรชัว่ ช้าทีฆ่ ่าฟันคนตาไม่กะพริบรวมตัวกันอยู่ในป่าลึกร้อยกว่า
ชีวิต คิดหรือว่าเพียงได้สูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดแล้ว เจ้าพวกนี้จะสามารถ
กลายร่างเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไปได้
ทว่ากูหลงกลับขึน้ ชือ่ ว่าแตกพวกผิดฝูง เข้ากับสังคมพรรคมารร้ายไม่ได้
แถมยังโง่เขลาอีกต่างหาก
6

จีดา (智多) : 智 ฉลาด 多 มาก และ จีดา (指多) : 指 มือ 多 มาก
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กูหลงแห่งป่าเขียว ผู้มีชื่อติดหมายประกาศจับไปทั่วแผ่นดินจุงวอน7
กลับเดินทางมายังเมืองหังจู แดนศิวิไลซ์เพื่อเข้าออกบ่อนพนัน ส่วนเรื่องวรยุทธ์
นั้นไม่จำ� เป็นต้องเอ่ยถึง เป็นถึงรองหัวหน้าสมาพันธ์พยัคฆ์เหิน หนึ่งในสี่สิบแปด
สมาพันธ์ปา่ เขียว เจ้าผูร้ า้ ยฆ่าคนตนนีท้ ถี่ กู ทางการสัง่ จับน่าจะประพฤติตนให้เข้า
กับสถานภาพกลมกลืนไปกับกฎเกณฑ์สงั คมของตน แต่สมองของกูหลงคงผิดแผก
ไปจากผู้อื่น จึงได้กล้าเสนอหน้าเข้าออกโรงบ่อนเป็นว่าเล่น
กูหลงมาโรงบ่อนได้ทุกวัน อีกทั้งยังสามารถได้ตั๋วเงินติดตัวกลับไป
ด้วยทุกครั้ง
ขนาดแพ้ เงินพนันยังเป็นของมัน
เป็นไปได้อย่างไรน่ะหรือ
กูหลงมีกลยุทธ์เล่นพนันที่ธรรมดาสามัญมาก เมื่อชนะก็ขนเงินกลับ
ยามแพ้ก็ไปดักชิงที่ตรอก
- ข้าเคยพนันเงินกับเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ แค่วางไว้ชั่วครู่เท่านั้น เอาเงิน
ข้าคืนมา หึ รึว่าเจ้าอยากตาย
ด้วยวิธีดังกล่าว แม้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักแต่มันกลับได้ผลยิ่ง
หากคิดจะปลิดชีพตนเอง ยอมกระโดดลงทะเลสาบซอโหเสียยังดีกว่า
คิดมีเรื่องกับกูหลง มิเช่นนั้นแล้วอาจได้กลายเป็นเศษเนื้อรางเลือนโดยไม่รู้ตัว
ความสามารถพิเศษของกูหลงอยู่ที่ยามยิ้มพลางวางมือหยาบใหญ่บนบ่าฝ่าย
ตรงข้าม แล้วยังมีผีพนันตนใดกล้าพูดว่าจะไม่คืนเงินให้ละก็ ข้าเองก็อยากเห็น
หน้ามันผู้นั้นสักครั้ง
7

จุงวอน หรือที่รู้จักกันในชื่อ จงหยวน ในภาษาจีน
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และแม้เมืองหังจูจะเป็นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยคนอ่อนแอ แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่มี
ชาวยุทธ์ยอดฝีมือ
ชาวยุทธ์ทไี่ ม่กลัวโลหิต ไม่สิ ชาวยุทธ์ทชี่ อบโลหิตต่างมีมใิ ช่นอ้ ย เพียง
มอบเงินทอง คนเหล่านั้นก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับกูหลงได้ทุกเมื่อ
ทว่าโรงบ่อนเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบ ผู้นิยมการพนันมักไม่
ชอบสิ่งยุ่งยากใจ ที่เล่ามานี้มิใช่เพราะข้าเป็นผีพนัน แต่ขณะที่ก�ำลังเล่นพนันนั้น
มักต้องการสมาธิ คงไม่มีนักพนันคนใดชอบให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นใกล้กับบริเวณ
ที่ตนก�ำลังได้เสียนัก
หากมีใครสักคนประมือกับเจ้าบ้ากูหลง ข้าวของคงเสียหาย ผนัง
ก�ำแพงคงอาบไปด้วยโลหิต แล้วนักเสี่ยงโชคคนใดจะกล้ามาอีก บ่อนที่มีคนตาย
ใครอยากจะเสี่ยงโชคกัน โรงพนันที่ใดก็ตามในโลกนี้มักต้องการความสะอาด
สะอ้านและเงียบสงบแทบทั้งสิ้น
จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการให้ช่วยจับก็ไม่ได้ เพราะคนที่หน้าเงินเสีย
ยิ่งกว่ากูหลงก็คือพวกเจ้าหน้าที่ทางการ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องหังจูนนั้ มีความสามารถในการดมกลิน่ ตัว๋ เงิน
ได้ดีกว่าพรรคมารเสียอีก
และดังที่ข้าได้บอกเล่าไว้ในตอนแรกว่าสิ่งเดียวที่สามารถละทิ้งได้ใน
หังจูก็คืออุจจาระ
หากว่ากันตามตรงแล้ว พวกข้าราชการก็มิได้แตกต่างกันนัก พวกนั้น
เข้าออกโรงบ่อนราวกับเข้านอกออกในบ้านตนเองเพือ่ เรียกร้องเงินทอง หากเผลอ
ร้องขอให้ชว่ ยแม้เพียงครัง้ ก็จะสิงสถิตอยูท่ โี่ รงบ่อนไม่ไปไหนราวกับเป็นผูม้ พี ระคุณ
ช่วยเหลือชีวิตกระนั้น
จนท้ายที่สุดแล้ว ผู้ครอบครองโรงบ่อนหังจูได้มีด้วยกันถึงห้าคน
หากดูจากภายนอกแล้วตั้งแต่โรงบ่อนไปจนถึงกิจการการค้าทั่วทั้ง
หลายละม้ายคล้ายเกิดจากพ่อค้าต่างๆ แต่แท้จริงแล้วกลับประกอบด้วยต้าเกอ
19

ทั้งห้าที่คอยควบคุมการค้ามืดแห่งหังจู
ต้าเกอหรือที่เรียกว่า พี่ใหญ่
คนเหล่านีถ้ กู เรียกว่าห้าปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ ซึง่ แท้จริงล้วนยังห่างไกลกับ
ค�ำว่านักปราชญ์หลายขุม แต่ก็ต้องเรียกไปอย่างเสียมิได้
หัวหน้าใหญ่ของคนกลุ่มนั้นคือ ซอกบังพยอง เจ้าของร้านโบราณวัตถุ
ที่ชื่อ ‘มังกรทอง’
ซอกบังพยอง ชายชราผู้ล่วงเลยผ่านวัยหกสิบปีมาเมื่อไม่นานนี้มี
ใบหน้าอบอุน่ โอบอ้อมอารี แต่ทว่านัน่ เป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านัน้ แท้จริง
แล้วกลับเป็นผู้ร้ายฆ่าคนที่มีฉายาว่า ปีศาจดาบมรณะ
เมือ่ ซอกบังพยองอายุยสี่ บิ ปีได้เข้าร่วมกับหน่วยสังหารลับ ท�ำงานเป็น
นักฆ่าให้กว่ายี่สิบปีอย่างภักดีและได้ผลก�ำไรมากโข ทว่าในท้ายสุดแล้ว ซอกบัง
พยองก็ได้ลงมือสังหารหัวหน้าตนเองแล้วยึดอ�ำนาจตัง้ ตนเป็นหัวหน้าคนใหม่ เขา
เป็นมนุษย์ที่คล้ายดั่งหนังสือประวัติศาสตร์มืดแห่งยุทธภพ
เมื่อล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา จิตสังหารจึงได้ค่อยสลายลงไปตามเนื้อหนัง
ที่พอกพูนขึ้น แต่ทว่าบางครั้งสายตาอันคมกริบของซอกบังพยองกลับส่งให้ผู้ที่
ถูกมองรู้สึกหวาดผวาราวกับเป็นเนื้อบนเขียง เขายังคงไม่ผิดกับอดีตผู้กล้าแห่ง
ยุทธภพเท่าไหร่นัก
ซอกบังพยองถือเป็นจอมยุทธ์ในต�ำนานแห่งหังจู
เนือ่ งด้วยเป็นชาวหังจูคนแรกทีถ่ กู จัดอันดับให้เป็นหนึง่ ในสิบแห่งยอด
ท�ำเนียบฝ่ายมาร ความสามารถอันน่าทึง่ ของซอกบังพยองมิได้อยูท่ เี่ พลงยุทธ์ หาก
เป็นการกระท�ำอ�ำมหิตและลักษณะนิสัยเด็ดขาดที่ผิดวิสัยชาวหังจู
ยุทธภพเต็มไปด้วยเล่ห์กลและแผนการร้ายมากกว่าที่ใด
และใช่วา่ มีเพียงวรยุทธ์เป็นเลิศแล้วจะสามารถมีชวี ติ อยูร่ อดได้ หากแต่
ต้องมีเล่หเ์ หลีย่ มเพียงพอทีจ่ ะเอาตัวรอดจากคมดาบ ยาพิษทีแ่ ฝงมากับถ้วยน�ำ้ ชา
และยังจะต้องเป็นมนุษย์ที่เลือดเย็นพอที่จะหักหลังมิตรสหายได้อีก
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ซอกบังพยองเป็นมนุษย์ดังกล่าว
ภายใต้เปลือกนอกที่ไม่เคยเปิดกิจการพนันอันใด แต่ความจริงแล้ว
กลับถือเป็นเจ้าของโรงบ่อนทุกแห่งหน ผู้ใดก็ตามที่คิดเปิดโรงบ่อนจ�ำต้องน�ำค่า
ส่วยมามอบให้แก่ซอกบังพยอง หากเกินก�ำหนดหรือส่งไม่ครบแม้แต่หุนเดียว
มันผู้นั้นก็จะมีแต่ร่างไร้ซึ่งเงาหัว ซอกบังพยองเป็นป่างจู8 ของหน่วยสังหารลับที่
เลือ่ งชือ่ ด้านความโหดเหีย้ ม และมีอทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในบรรดาพรรคมาร มีมอื สังหาร
เลือดเย็นที่สามารถฆ่าคนโดยไม่กะพริบตาอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างคับคั่ง
คนเราเมื่อสูงวัยขึ้น อุปนิสัยก็มักจะเย็นลงตามกาลเวลา สมัยเยาว์วัย
ถือดาบจับกระบี่ ยามล่วงเข้าสู่วัยอายุห้าสิบหรือหกสิบนั้นสมควรยิ้มแย้มปล่อย
วาง ทว่าซอกบังพยองกลับไม่เป็นไปตามวัฏจักรสังคมมนุษย์ กลับยังเป็นผูม้ คี วาม
อดทนต�่ำ แม้จะเป็นกูหลง หัวหน้าหน่วยสังหารลับผู้นี้ก็ไม่คิดละเว้นเป็นพิเศษ
ยามปกติแล้วเมือ่ คิดทีจ่ ะฆ่าก็มจิ ำ� เป็นต้องห่วงหน้าพะวงหลัง สังหารเมือ่ มันผูน้ นั้
ขัดผลประโยชน์ และฆ่าเมื่อมันผู้นั้นขวางหูขวางตา ยามใดเมื่อไร้ซึ่งเหตุผลให้
ละเว้นก็ก�ำจัดเสีย
เมื่อผ่านการปรึกษาหารือแล้วซอกบังพยองจึงได้ข้อสรุป
- เอ็นดูมันหน่อยแล้วกัน
ค�ำว่า ‘หน่อย’ ทีห่ ลุดจากปากของซอกบังพยองนัน้ หมายถึง เอาแค่ให้
ศพที่ได้รับการเอ็นดูอย่าง ‘เบาะๆ’ ถูกพบแถวเนินเขาไม่ใกล้ไม่ไกล
‘หน่อย’ ในที่นี้คือในความคิดของซอกบังพยอง แต่ส�ำหรับชาวบ้าน
ทั่วไปนั้นหมายถึง สภาพของศพที่ถูกฉีกทึ้งแทบไม่เหลือชิ้นดี
8

ป่างจู แปลว่า หัวหน้าหน่วย หรือหัวหน้าพรรค
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นั่นเป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นเพื่อให้เห็นภาพว่า มันผู้ใดที่กล้า
บังอาจก่อความไม่สงบในโรงบ่อนก็คงไม่ตา่ งจากทีข่ า้ ได้เล่ามา มิใช่เรือ่ งทีพ่ บเห็น
กันบ่อยครั้ง และมิใช่ว่าจะไม่เคยเกิดเหตุดังกล่าว ยามนี้คนในหน่วยสังหารลับ
ต่างเริ่มหารือวางแผนฆ่ากูหลงแล้ว
แผนการไม่มีสิ่งใดซับซ้อน
ไม่ว่ากูหลงจะเก่งกาจเพียงใดก็อยู่เพียงล�ำพัง ในขณะที่หน่วยสังหาร
ลับคลาคล�่ำไปด้วยมือสังหาร ติดอยู่เพียงปัญหาเดียวเท่านั้น
กูหลงเป็นบุคคลระดับสูงของสี่สิบแปดสมาพันธ์ป่าเขียว และเป็นถึง
ผูอ้ าวุโสหนึง่ ในจ�ำนวนแปดสิบคนแห่งป่าเขียวซึง่ ถือว่าเป็นบุคคลส�ำคัญ หากเทียบ
กับยุทธภพทั้งหมด กูหลงอาจเป็นเพียงคนไร้ชื่อเสียงเรียงนาม แต่ทว่ากลับไม่ใช่
คนที่ผู้ใดจะสามารถปลิดชีพได้ เมื่อจ�ำเป็นต้องสังหาร จ�ำต้องรายงานเรื่องต่อ
เจ้าสมาพันธ์ป่าเขียวเสียก่อน แล้วเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถลงมือได้
คนของหน่วยสังหารลับเริ่มถกเถียงกันว่าฝ่ายใดจ�ำต้องรับผิดชอบ
มากกว่ากัน ทั้งรูปแบบการสังหาร และเมื่อสังหารกูหลงได้แล้วจะต้องสูญเสีย
ทรัพย์เท่าใด หากสังหารกูหลงไม่ส�ำเร็จจะสามารถตัดแขนสักข้างหนึ่งหรือตัดขา
เพิ่มอีกท่อนหนึ่งได้หรือไม่ อีกทั้งกูหลงอาจมีหนี้สิน หรือมีบิดามารดาสูงวัยให้
ดูแล เป็นต้น
เมื่อได้ข้อสรุปว่าสามารถลงมือสังหารกูหลงได้ เหตุการณ์ที่เคยกล่าว
ไว้ข้างต้นที่ว่า ‘หน่อย’ จึงเกิดขึ้นได้
ในโลกนี้มีเพียงเด็กอมมือเท่านั้นที่ยังกล้าพูดเช่นนี้
- ในยุทธภพไม่จ�ำเป็นต้องมีล�ำดับ ขั้นตอน ไม่จ�ำเป็นต้องวางแผน
อันใดทั้งสิ้น ใครมีพละก�ำลังมากกว่าก็ฆ่าผู้นั้น
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คนเหล่านัน้ เมือ่ ล่วงเลยเข้าวัยสามสิบปี ข้ากลับไม่เคยเห็นมันผูน้ นั้ พูด
เช่นนี้อีกเลย
ใช่ว่าคนเราจะต้องใช้ก�ำลังเข้าห�้ำหั่นกันเสมอไป เพราะถ้าท�ำทุกเรื่อง
ได้ดั่งใจคงไม่อาจมีอายุยืนยาว โดยเฉพาะคนในยุทธภพมักไม่เป็นตัวของตัวเอง
ทุกเรื่องราวมักลงเอยด้วยการใช้ก�ำลัง เมื่อเริ่มฆ่าไปแล้วหนึ่งชีวิต ก็อาจจะต้อง
ลงมือประหัตประหารให้สิ้นซาก
ซอกบังพยองแม้จะอ�ำมหิตแต่กย็ งั พอรู้หลักการ เพียงแค่จะจัดการกับ
หมาบ้าตัวหนึ่งไยต้องให้หังจูนองเลือด
เขาได้ส่งคนไปพบเจ้าสมาพันธ์ป่าเขียวเพื่ออธิบายสถานการณ์ หาก
ให้เล่าคงยืดยาว ขอย่อความได้ว่า ซอกบังพยองต้องการจัดการกับกูหลง ท่าน
ล�ำบากใจหรือไม่
สิบวันให้หลัง ค�ำตอบก็มาถึง
ซอกบังพยองฉีกจดหมายอ่านแล้วเรียกรวมตัวด่วนทันที ห้าปราชญ์
ผู้ยิ่งใหญ่มักรวมตัวกันอยู่ที่ ‘เหลาสุรามากสมบูรณ์’
เหลาสุรามากสมบูรณ์เป็นตึกสูงชั้นที่สูงที่สุดในเมืองหังจู เป็นผลงาน
ทะยานอยากของซอกบังพยอง ในยามแรกเริ่มก่อสร้าง มักมีผู้คนต่างสงสัยว่า
ตึกนี้จะสร้างได้อย่างไรถึงเจ็ดชั้น มิพังครืนลงมาหรอกหรือ
แต่ทว่าที่แห่งนี้กลับเป็นหนึ่งในสถานที่อันขึ้นชื่อของหังจูซึ่งมีแขกเข้า
ออกเหลามากมาย ชาวบ้านทีเ่ ดินผ่านไปมามักแหงนมองปล่องไฟบนยอดชัน้ เจ็ด
แล้วเอ่ยด้วยความใคร่สงสัยว่ามันสูงจนเสียดฟ้าหรือไม่
ซอกบังพยองคงไม่รู้สึกร�ำคาญอันใด จึงได้อยู่บนตึกเจ็ดชั้นของเหลา
สุราเป็นนิจ ทั้งที่มีคฤหาสน์ชานเมืองกับแหล่งกบดานในเมืองอีกมากมาย แต่
กลับชมชอบที่จะฝังตัวอยู่บนเหลาสุรามากสมบูรณ์
ณ ชั้นเจ็ดเป็นที่พักของซอกบังพยองกับภรรยาเฒ่า ชั้นห้าและชั้นหก
เป็นที่อาศัยของหน่วยอารักขาและลูกสมุน
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ทีช่ นั้ เจ็ดนอกจากห้องพักของซอกบังพยองแล้ว ยังเป็นส่วนของสถานที่
หารือภารกิจส�ำหรับห้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อต้าเกอทั้งห้าหารือกันภายในห้อง
แล้วได้ข้อสรุป จึงตัดสินใจเรียกตัวข้า
และนั่นจึงท�ำให้ข้าที่ก�ำลังฟังคนเล่าเหตุการณ์ ‘จับเจ็ดครั้ง ปล่อยเจ็ด
ครั้ง’ ในเรื่อง สามก๊ก ที่โรงน�ำ้ ชา ต้องถูกตามตัวออกมาเพื่อไปยังเหลาสุรามาก
สมบูรณ์
ข้าอุตส่าห์รอ้ งขอฟังจนถึงฉากจูห้ ยงฮูหยินออกมาก่อนจึงค่อยไป แต่ดู
เหมือนว่าหน่วยสังหารลับจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง
สวรรค์ เหตุใดโลกนี้จึงมีแต่ผู้ที่ไม่ยอมเคารพความคิดเห็นของคนอื่น
อยู่มากเหลือเกิน

เจ้าคนทีล่ ากตัวข้ามาทีเ่ หลาสุรามากสมบูรณ์มฉี ายาว่า ดาบหน้าปีศาจ
บุรุษผู้นี้บอกกับข้าว่านี่เป็นครั้งแรกที่ที่แห่งนี้อนุญาตให้คนนอกเข้าร่วมการหารือ
ของห้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในรอบสิบปี
ข้าจึงถามต่อว่า
“แล้วเมื่อสิบปีก่อนมีใครเคยมา”
ดาบหน้าปีศาจหัวเราะราวกับภูตผีพลางตอบ
“ไม่รสู้ ิ เจ้านัน่ เพิง่ จะตอบค�ำถามป่างจูซอกก็โดนค้อนทุบศีรษะเสียแล้ว
แถมสนทนากันเพียงประเดี๋ยว จะไปทันจ�ำหน้าค่าตาได้อย่างไร”
ดาบหน้าปีศาจบอกต่ออีกว่าไม่ให้ข้าต้องเป็นกังวล เพราะซอกบัง
พยองไม่ใช่ผู้ที่ชอบพูดคุยนัก
เมื่อเดินขึ้นไปจนถึงชั้นห้า ข้าก็มองเห็นชายร่างยักษ์ผมสั้นนั่งกอดอก
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อยู่บนตั่งตรงปากทางเดิน
ชายร่างยักษ์มีท่าทางง่วงงุน อ้าปากหาวพลางหรี่ตามองข้า ก่อนจะ
ค่อยๆ ยันกายขึ้นกะพริบตาสองสามที แล้วหยิบไม้กระบองที่เหน็บไว้กับเอวออก
มา พลางเอ่ยขึ้นว่า
“นี่เป็นเขตหวงห้าม ห้ามขึ้นไปชั้นที่สูงกว่านี้”
อะไรกัน เจ้ายักษ์สามหาวนี่
เจ้ายักษ์ผู้นี้มีกล้ามแขนโป่งพองราวกับพร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อกับ
กล้ามหน้าอกมหึมาราวกับปทุมถันของสตรี แล้วไหนยังจะลอนคลื่นหน้าท้อง
ที่เป็นมัดนั่นอีกเล่า
เจ้ายักษ์จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแน่กว่าจะมีร่างกายที่
เต็มไปด้วยกล้ามเนือ้ ใหญ่โตเป็นระลอกภูเขาเช่นนีไ้ ด้ คงเอาแต่ฝกึ พละก�ำลังและ
ควบคุมเรื่องอาหารเป็นแน่
แต่เจ้ายักษ์กลับมีชว่ งล่างทีเ่ รียวขัดกันกับช่วงบนอันก�ำย�ำอย่างชัดเจน
จนข้าอดกลัวว่าหากเจ้ายักษ์เผลอสะดุดบันไดล้มลง ข้อเท้าคงหักไม่มีชิ้นดี
ดาบหน้าปีศาจที่เดินตามเข้ามาทีหลังโบกมือ
“แขกของหน่วยสังหารลับ ท่านพักซะเถิด”
ร่างยักษ์จึงหันหลังเดินกลับไปนั่งที่เดิม
หย่อนก้นลงบนตั่งได้ไม่ทันไร เสียงกรนสนั่นหวั่นไหวก็เริ่มขึ้น ดูท่าเจ้า
ยักษ์จะหายใจไม่สะดวกถึงได้กระแทกกระทั้นสูดลมหายใจเข้าออกเช่นนั้น และ
การลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีกครั้งคงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก หรือว่าเจ้ายักษ์จะออกก�ำลัง
กายเพียงแค่ส่วนบนเท่านั้น ไม่เคยวิ่งเลยหรืออย่างไร
ดาบหน้าปีศาจคงอ่านความคิดข้าออกจึงได้เอ่ยขึ้นว่า
“ญาติผู้น้องห่างๆ ของท่านป่างจูมักท�ำงานที่สั่งพลาดตลอด ท่านเลย
ให้มาเฝ้าเครือข่ายทีน่ ี่ แต่ถงึ กระนัน้ มันก็เก่งในเรือ่ งจับหนูไม่ให้เล็ดลอดขึน้ ไปข้าง
บนได้ดีทีเดียว”
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“เขาเดินได้ไหม”
“คงได้มั้ง”
ข้าก้าวขึ้นบันไดพลางเหลือบมองทางเดินตามจุดต่างๆ สองข้างทาง
เดินเรียงรายไปด้วยห้องหับมากมาย และได้ยนิ เสียงหรรษาของเหล่าบุรษุ ดังลอด
ออกมาจากหลังประตู ดูท่าผู้ที่อยู่ด้านในคงก�ำลังเล่นพนันผ่อนคลายอารมณ์
ข้าแอบส�ำรวจบริเวณทางเดินและประตู ไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่กำ� ลัง
นั่งอยู่บนตั่งซึ่งมีกุญแจห้อยอยู่ที่เอว แจกันดอกไม้ ต�ำแหน่งของโต๊ะ... เก็บข้อมูล
อย่างละเอียด
เหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใด
แต่ทว่านี่คือไหวพริบในการเอาชีวิตรอดจนกลายเป็นนิสัยติดตัวข้าไป
เสียแล้ว
เผือ่ เอาไว้วา่ ป่างจูซอกบังพยองจะคันไม้คนั มืออยากลงมือท�ำร้ายศีรษะ
อันน่ารังเกียจของข้าเข้า ก็ข้าไม่อยากตายเปล่านี่
เมื่อเดินถึงชั้นห้าก็สามารถมองเห็นชายฉกรรจ์สองคนก�ำลังพูดคุยกัน
อยู่ คนหนึ่งถือกระบองเหล็ก อีกคนหนึ่งก�ำลังกอดอก บริเวณเอวมีมีดเสียบอยู่
สิบกว่าเล่ม
เมือ่ ทัง้ สองเห็นข้าก็หยุดสนทนาพากันหันมาจ้องหน้า ดูแล้วฝีมอื คงไม่
เท่าไหร่ แต่ก็คงใช้งานได้ไม่เสียข้าวสุก
เป็นคนลักษณะที่มีมากในยุทธภพ
เหี้ยมโหดอย่างพอดี เขลาอย่างพอเหมาะ เป็นมือสังหารระดับพอใช้
คนเยี่ยงนี้ข้าเห็นจนระอา
ส่วนอีกฟากของทางเดินนัน้ มีอกี สองคนยืนยามอยู่ ทัง้ สองฟากฝัง่ ต่าง
ก็มียามเฝ้า มิต้องบอกก็รู้ว่าภายในแต่ละห้องย่อมมียามยืนอยู่ด้วยเช่นกัน
ทั้งสองชั้นเต็มไปด้วยยามอารักขา
วางก�ำลังรักษาการณ์อย่างแน่นหนาจนเกินควร ดูทที า่ นป่างจูฝา่ ยมาร
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จะก่อกรรมท�ำเข็ญเอาไว้มากกว่าที่ข้าคิด
หรือว่าซอกบังพยองจะเป็นคนขวัญอ่อนกว่าที่ข้าเข้าใจ
อย่างไรก็แล้วแต่ ดังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ หว่านเมล็ดพืชแบบใด
ย่อมได้ผลเช่นนั้น ยิ่งก่อกรรมท�ำชั่วมาก ยิ่งต้องรับกรรมตอบแทน
แตกต่างกันเพียงแค่เมื่อใดและอย่างไรเท่านั้น
ทางเดินบนชั้นเจ็ดกลับไม่มียามเฝ้า
แต่ข้ากลับสังเกตเห็นปลายรองเท้าของคนผู้หนึ่งยื่นออกมาตลอดทาง
เดิน ตามผนังจะเห็นรูเล็กๆ หรือว่ามีคนซ่อนตัวอยู่ในนั้น
ข้าแกล้งท�ำเป็นไม่รู้ เดินผ่านไปและหันไปยิ้มให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหน้า
บุรุษวัยสามสิบกลางๆ มีเส้นผมประปราย เขาผู้นั้นกลับไม่มีปฏิกิริยา
โต้ตอบให้กับรอยยิ้มของข้า กลับขบกรามแน่น สีหน้าไร้ความรู้สึก หากแต่แวว
ตาใสจนแทบเรียกได้ว่าประหลาด ขณะที่เส้นเลือดปูดโปนโอบล้อมนิ้วมือทั้งสิบ
ของเขา
เจ้านี่เป็นของแท้
กลิ่นอายสังหารแผ่ออกมาจากกาย ผู้ใดก็ตามที่เป็นศัตรู บุรุษผู้นี้คง
พุ่งประชิดตัวหวังรัดคอให้จบชีวิต แม้ไม่ตาย ร่างกายคงอัมพาต ช่างเป็นมนุษย์
ที่อันตรายมาก
หากเป็นไปได้ ข้าก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับคนชนิดนี้
ดาบหน้าปีศาจคงอ่านสีหน้าข้าออกจึงได้กระซิบข้างหูว่า
“อีดัล ฉายาหัตถ์ทมิฬ ก่อนหน้านี้เป็นผู้คุ้มกันภัยอยู่ที่ส�ำนักคุ้มกันภัย
หังจู แต่เพราะโลภเกินไปจึงโดนขับออกมา เวลานี้ทำ� งานให้กับป่างจู ปกติจะท�ำ
หน้าที่อารักขาป่างจู แต่เมื่อจ�ำเป็นก็สามารถเป็นมือสังหารได้ ระวังอย่าไปมีเรื่อง
กับอีดัลเข้าละ ไม่ใช่ว่าเพราะวรยุทธ์อย่างเดียวหรอกนะ แต่ว่ามันเป็นประเภท
ถึงไหนถึงกันกัดไม่ปล่อย แถมยังหนังเหนียวทนทานยิ่งกว่าสิ่งใด ไม่ว่าฟันแทง
อย่างไรก็ไม่ยอมหยุด ไล่ล่าไม่เลิกรา คราวที่แล้วโดนแทงไปหลายสิบแผลแต่ยัง
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รอดมาได้ จนได้อีกฉายาว่า เทพฆ่าไม่ตาย”
“โอย ข้าไม่สู้ด้วยอยู่แล้ว เหตุใดจะให้ไปสู้กับคนแปลกหน้า”
ทว่าในสมองข้าได้หาทางสังหารมันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าจะใช้วิธี
ไหน อย่างไร
ถึงได้บอกอย่างไรเล่าว่าการเป็นชาวยุทธ์ช่างยากเย็นยิ่งนัก
เมื่อพบคนก็ต้องค�ำนวณแล้วว่าผู้นั้นมีความสามารถเพียงใด และจะ
หาทางฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรก่อนที่จะท�ำความคุ้นเคย อีกทั้งก็มักจะต้องคาด
การณ์เอาไว้แล้วว่า ผู้ใดแข็งแกร่งกว่า ถ้าสู้กันใครจะทานทนกว่า
มิได้อยากจะคิด แต่สมองก็สั่งการไปเช่นนั้น
เฮ้อ คนทัว่ ไปก็คงเป็นเช่นนัน้ เพียงแต่สงิ่ ทีค่ ดิ นัน้ เป็นเพียงจินตนาการ
ผิดกับเราชาวยุทธ์ที่ต้องลงมือห�้ำหั่นกันจริงเท่านั้น
แต่นั่นกลับเป็นความแตกต่างมหาศาล

ห้าปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่นงั่ อยูบ่ นเหลาชัน้ เจ็ด ต่างมีสหี น้าขุน่ เคือง ดวงตา
เต็มไปด้วยแววต�ำหนิชัดแจ้ง
หากแต่ดวงตาของซอกบังพยองเปล่งประกายระยิบที่สุดในหมู่คน
ทั้งหมด และฉายแววไม่สบอารมณ์เปิดเผย
ผู้อาวุโสที่เหลือทั้งสี่ตกอยู่ในความเงียบ และในจ�ำนวนนั้น หนึ่งคนดู
หนุ่มและอ้วนที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็น่าจะอายุกลางสี่สิบไปแล้ว ต้าเกอผู้นี้ที่นาม
ว่าโคแซงเอ่ยถามขึ้น
“เด็กของเราบอกว่าเจ้ามีความสามารถไม่เบา ได้ข่าวว่าเจ้ามาจาก
ส�ำนักเลือดเหล็ก”
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“ขอรับ”
ข้าลูบถ้วยน�ำ้ ชาเย็นชืดพลางตอบ
ชาทั้งขมทั้งฝาด
ใบชารสชาติธรรมดา แถมยังชงผิดวิธีเสียอีก กว่าชาจะถึงมือข้าก็เย็น
ชืดเสียแล้ว ถ้วยชาค่อยๆ เอียงเทสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในออกมา ดูเหมือนว่าท่าทางและวิธี
การต้อนรับแขกของเหล่าต้าเกอจะไม่คอ่ ยเข้ากับเนือ้ ความทีจ่ ะพูดกับข้าเท่าใดนัก
โคแซงเอ่ยถามอีก
“ได้ยินมาว่าเจ้าเป็นศิษย์ที่โดดเด่น... เหตุใดถึงมาหังจูเสียล่ะ”
“ข้าน้อยมีเหตุผลส่วนตัวเล็กน้อย”
“ก็นั่นน่ะสิ ข้าก็อยากรู้ว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวอันใด”
ข้ายกขาไขว่ห้าง
เรื่องท�ำนองนี้ไม่ว่าเมื่อใดที่ไหนก็ท�ำให้ข้ารู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ต้องเอ่ย
ยิ่งฝ่ายตรงข้ามเป็นห้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยแล้ว ยิ่งรู้สึกไม่สมควรยิ่ง แต่เมื่อมา
ถึงขนาดนี้แล้ว ข้าคงได้แต่พยายามเรียบเรียงถ้อยค�ำให้ดูเบาลง
“ปัญหาเรื่องเงินขอรับ”
“เงินเหรอ”
“ข้าเล่นพนันเล็กน้อย”
“การพนัน! เออ ข้าเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่าเจ้าชอบเข้าๆ ออกๆ
โรงบ่อนของเราราวกับเข้านอกออกในบ้านตัวเอง พิโธ่ การพนันถ้าไม่เล่นเลย
เถิดมันก็เป็นเกมที่สนุก แต่ถ้าไม่รู้จักยั้ง ชีวิตได้ล่มจมเป็นแน่ แล้วเจ้ามีหนี้สิน
เท่าไหร่ล่ะ”
“จ�ำนวนหนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ว่ามันเป็นเงินของส�ำนัก”
“เงินส�ำนัก? เจ้าก่อเรื่องใหญ่ไม่เบาเลยนี่ พลาดมหันต์ เพราะส�ำนัก
ไหนๆ ก็มักไม่ชอบเรื่องพรรค์นี้ ลองได้แอบเอาเงินไปแล้ว มักไม่เอามาคืน เจ้าจึง
โดนขับออกจากส�ำนักหรือ”
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“ไม่ถึงขนาดนั้นขอรับ แต่ปัญหานั้นอยู่ที่สตรีต่างหาก”
“สตรี?”
“ข้าเจอแม่นางท่านนึงในบ่อน ข้าเสียพนัน อารมณ์ขุ่นมัว จึงอยาก
ผ่อนคลายเสียหน่อยเลยออกไปกับนาง...”
ข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากออกมาได้
“นางเป็นผู้หญิงของท่านเจ้าส�ำนัก”
ผู้อาวุโสทั้งหลายต่างหน้านิ่วคิ้วขมวด สีหน้าแสดงชัดว่าในโลกนี้ยัง
มีคนสกปรกเยี่ยงนี้อยู่หรือ คนสูงวัยส่วนใหญ่ก็คงคิดเช่นนี้ ต่างหัวโบราณเสมอ
กับเรื่องของชายหญิง
ข้ารีบพูดต่อทันทีก่อนที่ซอกบังพยองจะเรียกสมุนที่ถือค้อนเป็นอาวุธ
เข้ามา
“แต่ขา้ ไม่ได้ตงั้ ใจนะขอรับ ข้าก็เพิง่ รูภ้ ายหลังจากตืน่ ขึน้ มาแล้ว คืนนัน้
ดึกมาก แถมแม่นางคนนัน้ ยังแต่งหน้าเสียหนา ข้าไม่อาจรูไ้ ด้วา่ แม่นางคนนัน้ เป็น
ผู้หญิงของท่านเจ้าส�ำนัก หากรู้ข้าคงไม่ท�ำเป็นอันขาด”
“แล้ว? โดนจับได้งั้นรึ”
“พอลืมตาก็สบตากับท่านอาจารย์ ข้าเลยต้องป้องกันตัวเล็กน้อย”
“เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ้าถึงมาอยูท่ หี่ งั จู ป้องกันตัว? หมายความว่าไง”
บัดนัน้ ข้าก็ร้สู กึ ว่าตัวเองปากพล่อย แต่เมือ่ ได้หลุดปากออกไปแล้วจะ
ให้หยุดเล่าเสียดื้อๆ ผู้อาวุโสเหล่านี้คงไม่เชื่อว่าข้าไม่ท�ำอันใดแน่
ข้าแก้ตัวตะกุกตะกัก
“...ท่านคงไม่คิดว่าข้าจะอยู่นิ่งเฉย ยอมให้ถูกจับเชือดหรอกนะ”
ใบหน้าของพวกเขายับย่นยิ่งกว่าเก่า
“แล้วอย่างไร เจ้าฆ่าอาจารย์งั้นรึ”
สีหน้าของเหล่าต้าเกอบ่งบอกชัดเจนว่าก�ำลังเหยียดหยามข้า ผู้ชรา
ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ มักให้ความส�ำคัญกับล�ำดับชั้นอายุ
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ข้ารีบพูดเสริมก่อนที่ซอกบังพยองจะเรียกสมุนถือค้อนหรืออาวุธที่น่า
สะพรึงกลัวกว่านั้นเข้ามา
“ไม่ถึงเช่นนั้นหรอก เพียงแค่กระดูกหักท่อนสองท่อน ข้าพลั้งมือไม่ได้
ตั้งใจ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆ ท่านอาจารย์โชคร้าย...โดนตรงจุด...”
“เยี่ยมยอด”
ผู้อาวุโสอีกคนที่นิ่งเงียบมาตลอดเอ่ยขึ้นแผ่วเบา
โคแซงถอนหายใจก่อนจะกล่าวขึ้นว่า
“มีอีกหรือไม่เช่นว่าวางเพลิงเผาส�ำนัก หรือวางยาฆ่าศิษย์ร่วมส�ำนัก
อะไรเทือกนี้”
“คงมีอะไรเข้าใจผิดไปนิด เหตุทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดเป็นเพราะวันนัน้ ข้าเมา
เล็กน้อย แถมลมก็พัดเสียแรงจน...”
“หยุด! หยุดได้แล้ว”
โคแซงพูดขึ้นต่อเบาๆ เมื่อได้ยินคนเอ่ยห้าม
“ประวัติศาสตร์อันยาวนานของส�ำนักเลือดเหล็กถูกเจ้าท�ำลายป่นปี้
หมด”
ข้าถอนหายใจ
“คงเป็นเช่นนั้น”
ข้ายอมรับว่ากล่าวเกินจริงไปบ้าง
แต่สิ่งที่คนในยุทธภพกระท�ำก็สกปรกไม่แตกต่างกันหรอก ฆ่าคน ชิง
ทรัพย์ คืองานของเราชาวยุทธ์
ชาวยุทธ์ไม่ทำ� นา ไม่คา้ ขาย เผลอๆ อาจจะท�ำสิง่ ใดไม่เป็นเสียด้วย วัน
ทั้งวันได้แต่ฝึกวิทยายุทธ์และเล่นพนันแก้เบื่อ
การที่มานั่งอยู่บนเหลาสุราชั้นสูง มือโอบนารีวัยเยาว์ กินอาหารเลิศ
รสนั้นก็ไม่ผิดแผกไปจากความจริงที่ว่านั้นหรอก ส�ำนักเลือดเหล็กก็ด้วย หน่วย
สังหารลับของคนพวกนี้ก็ไม่มีสิ่งใดให้น่าภาคภูมิใจ
31

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าสีหน้าของห้าปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่จะไม่คอ่ ยแช่ม
ชื่นนัก ทั้งหมดคงลงความเห็นกันแล้วว่าชีวิตข้านี้มันบัดซบ กล้าเป็นชู้กับผู้หญิง
ของอาจารย์ตวั เอง ข้าแอบช�ำเลืองมองประตูทางออก รูส้ กึ ถึงแรงกดดันบางอย่าง
พุ่งมาจากหลังประตูบานนั้น บางทีเจ้าคนที่ถืออาวุธค้อนคงก�ำลังตั้งท่าเตรียม
พร้อมที่จะกระโจนเข้ามาได้ทุกเมื่อ
ห้าอาวุโสต่างมองหน้ากันสักพัก และกระซิบเสียงทุ้มต�่ำ
“ถึงจะเลวแค่ไหนก็ไม่น่าจะกระท�ำเรื่องเช่นนั้น...”
“ข้าก�ำลังสงสัยว่าเราสมควรฆ่ามันก่อนดีไหม...”
“รึจะปล่อยไปอย่างนี้...”
ซอกบังพยองที่นิ่งเงียบมาตลอดเปิดปากขึ้น
“ใจกล้าดีนี่ ถูกใจข้านัก”
ค� ำ พู ด ประโยคเดี ย วของซอกบั ง พยองมี พ ลั ง มากพอที่ จ ะเปลี่ ย น
บรรยากาศจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในพริบตา
“...นั่นสินะ ต้องใจกล้าถึงจะถือว่าเป็นบุรุษแท้จริง”
“ถูกแล้ว ก�ำปัน้ มีตาทีไ่ หนกัน กวัดแกว่งไปมาย่อมต้องมีพลาดกันบ้าง”
“นั่นสินะ เขาถึงได้มีค�ำว่าเกลียดก�ำปั้นได้แต่อย่าเกลียดคนไงเล่า”
“ชาวยุทธ์อย่างเราเดินบนคมดาบคมกระบี่ มีเรื่องไหนที่จะน่ายินดีไป
กว่าคลื่นรุ่นหลังแรงกว่าคลื่นลูกเก่าบ้าง”
“เกิดเป็นชายต้องเก่งบู๊ นิสัยดีงามไปก็แค่นั้น”
ซอกบังพยองหรี่ตามองข้าท่ามกลางเสียงเยินยอ
“ข้ามีเรือ่ งให้เจ้าจัดการ ส่วนค่าตอบแทนค่อยจ่ายภายหลังงานส�ำเร็จ”
ข้าเผยอยิ้มเล็กน้อย
ก�ำลังต้องการเงินอยู่พอดี ช่างมาได้จังหวะเหมาะ ไม่นึกมาก่อนว่าห้า
ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นฝ่ายมาหาข้า ถ้าเป็นงานของคนพวกนี้ หนี้สินที่ข้ายืมมา
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ก็หายห่วง

ซอกบังพยองเป็นฝ่ายเจรจาคนเดียว
“รู้จักกูหลง ดาวกรงเล็บพิฆาตไหม”
“เคยเห็นสองสามครั้งในโรงบ่อน แต่ข้าก็เห็นมันก�ำลังต่อยตีผู้ที่ชนะ
มันทุกครั้ง”
“มันท�ำให้แม่น�้ำในหังจูขุ่น ปล่อยมันไว้อย่างนี้คงไม่ดีเท่าไหร่”
ซอกบังพยองหยุดพูด หลับตาลงพลางเงยศีรษะพิงพนักเก้าอี้ โดยปกติ
แล้วผูท้ เี่ ป็นหัวหน้ามักพูดน้อย แล้วปล่อยให้สว่ นทีเ่ หลือพวกลูกกะจ๊อกเป็นคนสาน
ต่อ แต่ทว่าเขาผู้นี้กลับพูดมากจนเกินไป
โคแซงกล่าวต่อจนน�้ำลายกระเซ็น
“หังจูเป็นสถานทีเ่ ยีย่ งไร ก็อย่างทีเ่ จ้ารู้ว่ามันเป็นเมืองหลวงอันงดงาม
และเป็นหน้าเป็นตาของแผ่นดินจุงวอน ไม่ว่าจะเป็น นักปราชญ์ นักกวี ผู้เยี่ยม
ยุทธ์ พระผู้ทรงศีล คนมากคุณธรรม หรือแม้แต่ข้าราชการระดับสูงต่างก็อยากมา
เหยียบแผ่นดินหังจูครัง้ หนึง่ ในชีวติ ก่อนตายทัง้ สิน้ ทีแ่ ห่งนีไ้ ม่ใช่ทที่ เี่ จ้าผูร้ า้ ยฆ่าคน
พรรคมารอย่างกูหลงจะมาอยู่ได้”
ผู้อาวุโสที่เหลือต่างรีบพูดเสริม
“เจ้าหนอนสกปรก เพราะมันท�ำให้หังจูต้องแปดเปื้อน”
“พวกเราได้ขอ้ สรุปแล้วว่ากูหลงไม่เหมาะสมกับดินแดนดีงามแห่งหังจู
นี้”
ลึกลงไปแล้วไม่รู้ว่าคนพวกนี้คิดอย่างไรกับคนอย่างข้า แม้ว่าข้าจะไม่
เทียบเท่ากับนักปราชญ์นักกวี แต่กน็ ่าจะไม่น้อยหน้าไปกว่าผู้เยีย่ มยุทธ์เท่าใดนัก
ข้าพยายามตีสีหน้าเคร่งขรึม
แต่ดูเหมือนไม่ค่อยได้ผล
ห้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ต่างมองมาที่ข้าด้วยสายตาดูหมิ่นเหยียดหยาม
น่าจะดีกว่านี้หากข้าไม่เอ่ยถึงเรื่องพิพาทระหว่างอาจารย์
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ข้าเลิกตีหน้าเคร่งขรึมที่ไร้ประโยชน์ก่อนจะหันไปชี้จุดปัญหาส�ำคัญที่
ห้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่กำ� ลังวิจารณ์
“ข้าไม่เห็นด้วยที่จะไปยุ่งกับกูหลง มิเช่นนั้นทางสมาพันธ์ป่าเขียวจะ
แทรกมือเข้ามา”
“ไอ้พวกโจรป่าป่าเถื่อน”
โคแซงสบถ ก่อนจะหันมาแก้ตัว
“ข้าไม่ได้กลัวพวกมัน ไม่มีผู้ใดในหน่วยสังหารลับกลัวหรอก”
จริงหรือ
“ถ้าเกิดเรื่องวิวาทขึ้นคงน่าร�ำคาญใจไม่น้อย พวกข้าจึงติดต่อไปทาง
สมาพันธ์ป่าเขียวแล้วว่าขอสั่งสอนกูหลง”
ความเงียบเข้าครอบคลุมอยูช่ ว่ งหนึง่ ห้าปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ตา่ งปิดปาก
สนิท สีหน้าปั้นยาก
ข้ารออยู่นานจนต้องเอ่ยถาม
“แล้วไงต่อขอรับ”
โคแซงหน้าเหยเก
“ปฏิเสธถ่ายเดียว”
ชังกยอง เจ้าสมาพันธ์ป่าเขียวมีบุตรสาวเพียงหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็น
ดั่งแก้วตาดวงใจที่ชังกยองเฝ้ารอมากว่าห้าสิบปีถึงได้มา แม้เจ้าสมาพันธ์ผู้นี้จะมี
นิสยั โหดร้ายแต่กบั ลูกนัน้ ดูแลทะนุถนอมยิง่ กว่าแก้วแหวนเงินทอง และเดือนหน้า
ก็จะถึงวันมงคลสมรสของบุตรสาวอีกด้วย
“แต่เจ้าสมาพันธ์ก็ตบแต่งลูกสาวให้กับขุนนางฮยอนรยอง9 ที่อยู่ต่าง
9

ฮยอนรยอง เป็นต�ำแหน่งขุนนางระดับห้าในสมัยชินราจนถึงสมัยโชซอน ท�ำหน้าที่ดูแลเมือง

34

เมือง มันไม่น่าข�ำหรอกหรือ ตัวเองเป็นหัวหน้าโจรป่า แต่ลูกเขยกลับเป็นถึง
ผูด้ แู ลเมือง ดูทา่ ว่าชังกยองจะวางแผนกินหัวกินหางกินรวบตลอดรายทางเป็นแน่
กฎบ้านกฎเมืองเหตุใดปล่อยให้เหลวไหลเช่นนี้”
โคแซงกระแทกเสียงไม่พอใจ เห็นเจ้าของโรงบ่อนท�ำทีเป็นห่วงบ้าน
เมือง ข้ากลับเป็นห่วงวันข้างหน้าของแผ่นดินเสียยิ่งกว่า
เขาบ่นต่ออีกชั่วอึดใจใหญ่กว่าจะก้าวเข้าสู่บทสรุป
“ชังกยองบอกว่าไม่อาจให้เกิดเรือ่ งนองเลือดในวันใกล้พธิ สี มรสส�ำคัญ
ของบุตรสาวได้”
“แสดงว่าหากงานพิธีมงคลเสร็จสิ้นก็สามารถจัดการได้งั้นหรือ”
“เปล่า กลับบอกว่าจะเรียกกูหลงมาสั่งสอนเอง ขอให้ทางเราไว้หน้า
สักครั้ง บุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนของชังกยองสนิทกับกูหลงมาก ถ้าได้ข่าวว่าอา
สุดที่รักตาย นางคงเสียใจไม่น้อย เหลวไหลสิ้นดี พวกเจ้าก็เคยเห็นหน้ากูหลง
แล้วใช่ไหม หน้าตาอย่างนั้น ขนาดข้าที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมายังไม่อยากเจอ
แม้กระทั่งฝันถึง แล้วนังหนูนั่นอายุเพียงสิบห้าจะไปสนิทสนมกับท่านอาแบบนั้น
ได้อย่างไร แม้ว่านางจะใจกล้ากว่าเด็กสาวธรรมดา แต่ข้าไม่อาจเชื่อเด็ดขาดว่า
จะเป็นไปได้”
“นางเติบโตมากับฝูงโจรป่า ความรู้สึกนึกคิดของนางอาจผิดแผกแตก
ต่าง”
“เหลวไหล”
มันดูเหลวไหลสิน้ ดีอย่างทีว่ า่ แต่เมือ่ ชังกยองได้กล่าววาจาออกไปแล้ว
นั่นหมายความว่าต้องท�ำตามวาจานั้น เสมือนเป็นกฎของยุทธภพ
ในยุทธภพการไว้หน้าถือเป็นสิ่งส�ำคัญเหนืออื่นใด ไม่เพียงแต่ไว้หน้า
ตนเองแต่ยงั หมายรวมถึงการไว้หน้าผูอ้ นื่ ด้วย มิฉะนัน้ การต่อสูค้ งไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ก่อนที่ทางซอกบังพยองจะจัดการกูหลง การแจ้งข่าวแก่สมาพันธ์ป่า
เขียวก็เพือ่ เป็นการไว้หน้า และทีส่ มาพันธ์ปา่ เขียวยกอ้างเรือ่ งงานมงคลสมรสของ
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บุตรสาวก็เพือ่ ขอให้เลิกแล้วต่อกัน ซึง่ ได้ถอื ว่าเป็นการไว้หน้าทางหน่วยสังหารลับ
ทัง้ คูต่ า่ งฝ่ายต่างไว้หน้าซึง่ กันและกัน โดยปกติแล้วเรือ่ งทุกอย่างคงยุติ
แต่ถา้ กูหลงก่อเรือ่ งขึน้ มาอีกครัง้ ทางหน่วยสังหารลับก็สามารถจัดการได้เลยโดย
ไม่ต้องแจ้งข่าวล่วงหน้า
ข้าพยายามเฝ้าดูอารมณ์ของผู้อาวุโสทั้งห้า
แม้เรื่องราวจะด�ำเนินมาจวบจนถึงตอนท้าย แต่สีหน้าของทั้งห้าก็ยัง
ไร้วี่แววดีขึ้น
“อืม แม้จะไม่ถูกใจพวกท่านนัก แต่ก็พอได้ผลสรุปแล้วมิใช่หรือ แล้ว
เหตุใดพวกท่านยังท�ำสีหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นอีก”
โคแซงครางเสียงต�่ำ
“ข้าก็นึกว่ามันจะจบลงเพียงเท่านั้นเช่นกัน แต่ว่าเมื่อวานนี้กูหลงได้
วางพนันเงินก้อนใหญ่แล้วกวาดไปเสียเรียบ” ข้าเบิกตากว้างทันที
“กวาดเรียบ?”
“เป็นเกมพนันชนิดหนึง่ ไม่รมู้ นั ไปเอาเงินอึนจา10 มาจากทีใ่ ดตัง้ พันกว่า
นยาง11 ข้าไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ กูหลงถึงกับขนเงินใส่เกวียนเล็กๆ มาเชียว เจ้า
นั่นบอกว่าก่อนจะจากหังจูอยากเล่นเดิมพันใหญ่สักตา เจ้าไม่รู้หรอกว่าระหว่าง
นั้นมันสูบเอาเงินจากบ่อนเราไปมากเพียงใด พวกเราคิดถือโอกาสนี้เรียกทบต้น
ทบดอกคืนเลยอนุญาตตามที่มันขอ อย่างที่เจ้าเคยเห็นนั่นแหละว่ามันเล่นพนัน
ไม่เก่ง ดังนั้นเราจึงจัดหาเจ้ามือที่เก่งที่สุดมาเล่นกับมัน”
“คงแพ้ละสิ”
“ตอนแรกฝ่ายเราได้ทีละนิด แต่พอถึงตาสุดท้ายกลับเสียเงินอึนจาห้า
10
11

อึนจา คือ เงินที่ทำ� จากโลหะเงิน
นยาง คือ สกุลเงินโบราณของเกาหลี
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พันนยางให้มันไป เนื่องจากมันเห็นว่าดึกดื่นมากแล้วจึงขอเล่นตาสุดท้ายแล้วจะ
กลับ จึงทุ่มเงินที่เหลือลงเดิมพันหมดหน้าตัก ในที่สุดทางเราก็เสียท่าให้กับมัน
จนได้”
เดิมพันตั้งเงินห้าพันนยางในตาเดียว เหรียญเงินเจ็ดสิบมุน12 เท่ากับ
เงินอึนจาหนึ่งนยาง ถ้าเงินอึนจาห้าพันนยางก็เท่ากับสามแสนห้าหมื่นมุน เงิน
มากมายก่ายกองจะขนออกไปได้อย่างไร ขนาดตัวข้าเองทีช่ อบเล่นพนันยังไม่เคย
เห็นเงินเดิมพันที่เล่นสูงเช่นนี้มาก่อน
ข้าได้แต่พึมพ�ำเบาๆ
“คงเป็นการพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหล้านี้เชียวนะขอรับ”
“ยิ่งใหญ่บ้าบออันใด มันต้องใช้กลโกงแน่ น�ำ้ หน้าอย่างมันจะเอาสิ่ง
ใดมาชนะเจ้ามือของเราได้”
“ท่านมีหลักฐานหรือ”
โคแซงถึงกับไอออกมาโดยแรง
ใบหน้าที่แดงซ่านบ่งบอกได้ว่าพวกเขาไม่มีหลักฐาน ดังนั้นจึงไม่
สามารถจัดการอะไรกับกูหลงได้ ถ้าแตะต้องกูหลงโดยที่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าโกง
ก็เตรียมรับศึกหนักจากทางสมาพันธ์ป่าเขียวเป็นแน่แท้
“ข้าจะต้องหาให้ได้ พวกเรามีสายที่วางไว้ข้างกายมัน เพียงรอให้หา
หลักฐานเจอเท่านั้น”
“อืม คงเช่นนั้นขอรับ”
ข้าว่าป่านนั้นกูหลงคงไม่รีรอเพิกเฉยอยู่หรอก
เรือ่ งอันใดกูหลงจะรอให้ถกู เชือดในหังจู หากมีเงินมากขนาดนัน้ ไปทีใ่ ด
ก็เป็นสวรรค์บนดินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ นักกวี ผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เลือก
12

มุน คือ สกุลเงินโบราณของเกาหลี
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เงินอึนจาห้าพันนยางมากกว่าหังจูอยู่ดี
ข้าพยักหน้า
“พวกท่านจะให้ข้าช่วยตามหาคนทรยศหรือ”
“เจ้าน่ะเหรอ ไม่หรอก เจ้าน่ะมันคนใช้แรงมากกว่าใช้สมอง”
ข้ารู้สึกปวดแปลบขึ้นมาเสียตงิด
แม้ข้าจะท�ำตัวเป็นผู้ปัดเป่าทุกข์ตามตรอก (หมายถึงท�ำตัวนักเลง) แต่
ตอนวัยเยาว์ ข้าก็ขึ้นชื่อว่าเจ้าปัญญาที่สุดในหมู่บ้าน ตอนอายุได้สามขวบ ข้า
ท่องอักษรจีนพันตัวจนสามารถอ่านกวีนิพนธ์เม่งจื๊อ คัมภีร์แทฮัก13 ดูท่าข้าคงกิน
น�ำ้ หมึกมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นเมื่อเปรียบกับชาวยุทธ์ทั่วไป ข้าจึงมี
ปัญญามากกว่าผู้อื่นหลายเท่า
ข้าแย้งอย่างไม่ค่อยพอใจนัก
“สมองข้าดีนะ”
ชายชราที่ก�ำลังกินขนมต็อกโซปยอง14 อยู่มุมห้องระเบิดเสียงหัวเราะ
จนข้ากลัวขนมจะติดคอ เขาพยายามหยุดเสียงหัวเราะ จ้องหน้าข้าก่อนเอ่ยขึน้ ว่า
“แล้วสมองใครกันที่มันคิดท�ำเรื่องเสื่อมเสียให้กับส�ำนักเลือดเหล็กจน
ย่อยยับ”
เขาคือ จินโซยู ชายชราผูม้ รี ปู ลักษณ์คล้ายดัง่ บัณฑิต สวมหมวกขนาด
ใหญ่ ผู้ที่เคยเป็นขุนนางจินซา15 ซึ่งมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง ท่าทาง
คร�ำ่ ครึทำ� ตัวเป็นบัณฑิตสมถะแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้ค้าสตรี ทุกค�ำ่ คืนได้นอน
กอดหญิงสาวและลิ้มลองสตรีหน้าใหม่ ถือเป็นมนุษย์แห่งราคะคนหนึ่ง
13

แทฮัก หรือชื่อที่รู้จักกันดีคือ ต้าเสวีย ในภาษาจีน
โซปยอง ขนมต็อกชนิดหนึ่งท�ำจากข้าวเหนียว
15
จินซา หรือ จิ้นสือ ในภาษาจีน คือวุฒิบัณฑิตชั้นสูง
14
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แม้ว่าข้าจะเคยกระท�ำเลวมามากเพียงใดก็ยงั ไม่เคยคิดทีจ่ ะกระท�ำตัว
ชั่วช้าเช่นจินโซยู
ข้าเอ่ยขัดเสียงแข็ง
“ส�ำนักยิ่งใหญ่อย่างส�ำนักเลือดเหล็กไม่ใช่ว่าผู้ใดจะท�ำลายลงได้โดย
ง่าย”
“เหอะ โอหังไม่ใช่เล่น”
จินโซยูก็มีฝีปากเก่งใช่ย่อย ขณะที่เขาก�ำลังจะกล่าวต่อ ซอกบังพยอง
ได้ลืมตาขึ้น จินโซยูจึงหุบปากลง หัวหน้าใหญ่แห่งหน่วยสังหารลับจ้องมองมาที่
ข้าก่อนจะเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเย็นชาจัด
“ข้าต้องการให้เจ้าท�ำสิ่งบางอย่าง”
“เชิญท่านกล่าวออกมาเถิด”
“ฆ่ากูหลง แล้วค่อยมารับเงินค่าตอบแทน”
ข้าอ้าปากค้างทันที
ขนาดหน่วยสังหารลับยังไม่กล้าลงมือแล้วจะให้ขา้ สังหารมันได้อย่างไร
ไหนเลยยังต้องคอยหลบหนีการตามล่าจากสมาพันธ์ปา่ เขียวอีก ท่านล้อข้าเล่นใช่
หรือไม่ ท่านควรจะต้องการสองอย่างสิ มิใช่อย่างเดียว แล้วชีวิตข้าล่ะ สารพัด
ค�ำถามจุกอยู่ที่คอหอยแต่ทว่าก็ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาได้สักค�ำเดียว
เพราะไม่ว่าจะถามสิ่งใดออกไป ค้อนที่อยู่เบื้องหลังคงขว้างมาทันที
ความรู้สึกนี้นั้นแน่ชัด
ค�ำตอบเพียงหนึ่งเดียวที่ข้าสามารถให้ได้ ณ เวลานี้คือ
“ข้าทราบแล้ว”
จะให้ข้าพูดเป็นอื่นได้อย่างไรเล่า
ในที่สุดการหารือก็ลงเอยเช่นนี้
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ข้าเดินออกมาที่ด้านหลังเหลาสุรามากสมบูรณ์กับโคแซง
ขณะที่โคแซงก้าวลงบันไดมาก็เอ่ยกระตุ้นข้าว่า ‘ไหนๆ เจ้าก็โดนตาม
ล่าจากส�ำนักเลือดเหล็กอยู่แล้ว จะเพิ่มสมาพันธ์ป่าเขียวไปอีกสักส�ำนักจะเป็นไร
ตั้งใจหน่อยก็แล้วกัน หากงานนี้ส�ำเร็จ เจ้าจะได้รางวัลก้อนโต อิ่มหมีพีมันไปทั้ง
ชาติเชียวละ’
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองของข้าเป็นไปในทิศทางทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั โคแซงจึงเอ่ย
ยุยงต่อว่า ‘รึเป็นกังวลที่จะต้องสู้กับกูหลง เฮ้อ น่าผิดหวังเสียจริง ก็ไหนว่าส�ำนัก
เลือดเหล็กมีเพลงหมัดเป็นเลิศในฮานัมไม่ใช่หรอกรึ’
ข้ายังคงปิดปากเงียบ เพียงเรื่องเดิมก็ยุ่งเหยิงพอแล้ว ยิ่งเพิ่มเรื่องนี้
เข้าไป สมองข้ายิ่งวุ่นวายสับสน ไม่มีพื้นที่มากพอที่ใส่ใจค�ำพูดเสียดสีของโคแซง
เขายังคงพูดต่ออีกยืดยาวจนในทีส่ ดุ ค่อยได้เงียบเสียงลง ด้านหน้าของประตูหลัง
เต็มไปด้วยขยะอาหาร ขอทานสองสามคนทีก่ �ำลังคุย้ ถังขยะเมือ่ เห็นพวกข้าก็รบี วิง่
มาทันที โคแซงลูบหนวดอย่างมิสบอารมณ์
“ไอ้พวกขอทานพวกนี้ไม่รู้จักเข็ดหลาบ ทั้งๆ ที่เตือนไปแล้วว่าอย่ามา
เสนอหน้าให้เห็น”
เขาหันไปตะคอกใส่บา่ วไพร่ในครัวทีก่ ำ� ลังถือถังไม้เต็มไปด้วยขยะเดิน
ออกมา
“ไปเอาพีซัง16 มาผสมลงไปซิ ให้มันตายสักคนสองคนคงไม่กล้าโผล่
หน้ามาอีก”
บ่าวตัวน้อยวิ่งกลับไปที่ครัวเพื่อเอาพีซังมา ข้ามองลอดช่องประตูครัว
16

พีซัง คือยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง
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ที่เปิดแง้มเอาไว้ เห็นบ่าวคนนั้นก�ำลังเทผงสีขาวจากขวดยาลงบนกระดาษ
โคแซงตะโกนไล่หลังบ่าวคนเดิมเสียงดัง
“แล้วก็รีบๆ เอาขยะไปทิ้งด้วย เน่าเหม็นไปหมด”
เมื่อจะทิ้งอยู่แล้วก็น่ายกให้กับพวกขอทานกินดีกว่าไหม ความคิดนั้น
ผ่านเข้าสู่สมองแวบหนึ่ง แต่ข้าก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใด เพราะตระหนักว่าเอ่ยวาจาไปคง
ไร้ความหมาย
เพียงชั่วพริบตาบรรยากาศรอบด้านกลับเริ่มขมุกขมัว อากาศเย็นลง
เม็ดฝนเริ่มโปรยปราย
ข้าติดกระดุมเสื้อจนสุด เห็นเช่นนี้ข้าเป็นคนไม่สบายง่ายกว่าที่คิด
โคแซงก้าวน�ำหน้าเข้าสูต่ รอกเล็กๆ พลางพูดด้วยท่าทีหยิง่ ผยองราวกับ
เป็นหัวหน้าแห่งเงามืด
“ฆ่ามันแล้วเอาเงินมา”
“ขอรับท่าน”
“หากเป็นไปได้ให้ฆ่ามันในที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน ท�ำเป็นเหมือนว่าฆ่า
มันด้วยความแค้นส่วนตัว อย่างนี้ไอ้พวกสมาพันธ์ป่าเขียวก็ไม่มีหน้ามาว่าอะไร
เราอีก”
“แล้วค่าตัวข้าเท่าไหร่”
“ค่าตัวเจ้า?”
โคแซงกะพริบตาพลางทวนค�ำถาม
ท่าทางชวนให้คนกลั้นใจตายเสียจริง ดูท่าโคแซงไม่คิดจะให้เงิน
ตอบแทนข้าเป็นแน่ เขารีบพูดขึ้นทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของข้าเปลี่ยนไป
“อ๋อ ค่าตัวเจ้า มีสิ มีแน่นอน คิดไว้แล้ว เป็นเงินก้อนโตเชียวละ คุยกับ
ท่านป่างจูเรียบร้อยแล้ว ค่าตอบแทนความกล้าหาญของเจ้าน่ะมหาศาลจนนึกไม่
ถึงเชียว ส่วนจ�ำนวนเงินว่าจะให้เท่าไหร่เอาไว้เรามาคุยกันทีหลังดีไหม ให้เจ้าเก็บ
เอาไปคิดจะได้ตื่นเต้นอย่างไรเล่า”
41

“บอกตอนนี้เลยไม่ได้หรือท่าน”
“เชื่อข้าเถิด หึ หรือว่าเจ้ากลัวว่าหน่วยสังหารลับของเราจะโป้ปด”
แน่นอน ไว้ใจได้ที่ไหนกันเล่า
แม้ใจจะคิดอีกอย่าง แต่ข้าก็สามารถเค้นรอยยิ้มออกมาได้
โคแซงหรี่ตาลงพลางเขยิบเข้ามากระซิบที่ข้างหูข้า
“เราเตรียมเรือเอาไว้ให้เจ้าแล้ว เอาไว้ให้เจ้าใช้หนีไปใช้ชวี ติ ทีเ่ กาะเล็กๆ
ทีไ่ หนสักแห่ง ผ่านไปสักยีส่ บิ สามสิบปี เหล่าสมาพันธ์ปา่ เขียวคงลืมเรือ่ งนีก้ นั หมด
สิ้น หลังจากนั้นเจ้าค่อยกลับมาใช้ชีวิตส�ำราญกับเงินก้อนโตนั่น”
เหลวไหลสิ้นดี
สมาพันธ์ป่าเขียวไม่เคยลืมความแค้นเด็ดขาด
และสิ่งที่น่าหวาดหวั่นที่สุดก็คือขุมก�ำลังของมันได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
จากการรวมตัวกันเพราะอ�ำนาจเงินของพวกโจรป่า
วันเวลาท�ำให้ข้ารู้ว่ายิ่งพวกมันรวมตัวกันมากเท่าไหร่ ความแข็งแกร่ง
ก็ยงิ่ ทวีคณ
ู มากเท่านัน้ และพวกนัน้ ไม่ยกโทษให้คนทีแ่ ตะต้องพวกมันเป็นอันขาด
ไม่วา่ จะเหนือ่ ยยากแสนเค็ญเพียงไหนก็ตอ้ งตามล่าจนสุดหล้าฟ้าเขียวเพือ่ ชือ่ เสียง
ในภายหน้า
อาจมีโอกาสทีพ่ วกมันยกโทษให้ แต่ฝา่ ยตรงข้ามต้องเป็นขุนนางระดับ
สูงไม่ก็ศิษย์เอกของเก้าส�ำนักใหญ่อะไรเทือกนั้น มิเช่นนั้นอีกวิธีก็คือยอมจ่ายค่า
เสียหายมหาศาลให้แก่ทางสมาพันธ์
พวกสมาพันธ์ป่าเขียวนั้นพอรู้เรื่องการเมืองบ้าง
แต่ทว่าตัวข้าไม่ได้อยูใ่ นข้อใดข้อหนึง่ ทีพ่ วกมันจะละเว้นชีวติ ให้ ดังนัน้
แม้อยู่ในนรก สมาพันธ์ป่าเขียวก็คงต้องตามล่าหาข้าแน่นอน หากเป็นเครือข่าย
ข่าวกรองของพวกมันแล้วละก็ เชื่อได้เลยว่าเกาะเล็กๆ หรือดินแดนฝั่งตะวันตก
ก็ไม่อาจขวางกั้นได้ ทว่าสิ่งที่ข้ากังวลกลับไม่ใช่สมาพันธ์ป่าเขียว แต่เป็นหน่วย
สังหารลับทีส่ งั หารคนปิดปากต่างหาก เมือ่ ผูท้ สี่ งั หารกูหลงเสียชีวติ เป็นทีเ่ รียบร้อย
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หลักฐานก็สูญหายไปเช่นเดียวกัน ข้าจ้องหน้าโคแซงเขม็งก่อนจะเอ่ยถามว่า
“จริงๆ หรือขอรับ”
โคแซงฉีกยิ้มมองหน้าข้าตรงไปตรงมา รอยยิ้มนั่นราวกับฝึกมาเป็น
ร้อยพันครั้งที่หน้าคันฉ่อง เพื่อเอาไว้พูดยุแยงหรือกระตุ้นสมุนให้ท�าตามค�าบอก
“แน่นอนที่สุด”
ขณะนัน้ ข้าเพียงแน่ใจอยูอ่ ย่าง นัน่ ก็คอื ความจริงทีว่ า่ ข้าไม่สามารถเชือ่
ใจโคแซงผู้นี้ได้ และเมื่องานนี้ส�าเร็จ ค�าว่า ‘แน่นอน’ ย่อมหมายถึง จะไม่ปล่อย
ข้าเอาไว้อย่างแน่นอน
แม้จะบอกว่าเตรียมเรือเพื่อข้า แต่คงหมายเอาไว้เพื่อโยนข้าถ่วงน�้า
ทะเลเสียมากกว่า ไม่ใช่เพื่อพาข้าไปเกาะเล็กเกาะน้อย
ข้าต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้
และต้องเร็วที่สุด!

